
 والصـديقين النبيـين مـن علـيهم اهللا أنعـم الـذين مـع فأولئـك والرسـول اهللا يطع (( ومنتتمة فوائد اآلية الكرمية: 

ومن فوائدها: جواز عطف الرسول على الـرب عزوجـل بـالواو يف  رفيقا )) . أولئك وحسن والصالحين والشهداء

وهلـذا نقـول مـا  (( ومن يطـع اهللا والرسـول ))الطاعة ؛ وكذلك يف املعصية ؛ ألن أمر الرسول من أمر اهللا ؛ لقولـه: 

 يتعلق بالشرع فإنه ال حرج أن يعطف اإلنسـان الرسـول علـى الـرب عزوجـل بـالواو ؛ ألن شـرع الرسـول هـو شـرع اهللا

(( ولو أنهم رضوا ما آتـاهم ،  (( ومن يطع اهللا والرسول )) (( ومن يعص اهللا ورسوله ))، انظر إىل هذه اآليـة 

وهذا إتيان شرعي ؛ أما يف أمور الكونية فإنه ال أحد يشارك اهللا تعـاىل يف ربوبيتـه ؛ فالبـد أن يكـون اهللا ورسوله )) 

ال رجـل لرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم " مـا شـاء اهللا وشـئت مذكورا حبرف الدال على الرتتيب ؛ وهلذا ملـا قـ

ومن فوائدها: أن الذين أنعم اهللا علـيهم أربعـة أصـناف: النبيـون ،  ، قال أجعلتين هللا نداء ؟ قل ما شاء اهللا وحده .

فالـذين  م ))(( صـراط الـذين أنعمـت علـيهوالصديقون ، والشـهداء ، والصـاحلون ؛ وهـذه اآليـة تفسـر آيـة الفاحتـة 

ومــن فوائــدها: أن النــيب أفضــل مــن الصــديق والصــديق أفضــل مــن  أنعــم اهللا علــيهم هــم هــؤالء األصــناف األربعــة .

ومــن فوائــدها: إبطــال مــن  الشــهيد والشــهيد أفضــل مــن الصــاحل ؛ ألن الرتتيــب هنــا ترتيــب مــن األعلــى إىل األدىن .

النــيب والنــيب أفضــل مــن الرســول ؛ وقــد شــرحنا هــذه املســألة ادعــوا الفالســفة والصــوفية وغــريهم بــأن الــويل أفضــل مــن 

ومـن  وبينا أن كل نيب فهو ويل وكـل رسـول فهـو نـيب ؛ وعلـى هـذا فالرسـول نـيب ويل ولـيس كـل ويل نبيـا وال رسـوال .

: (( وحسـن أولئــك فوائـدها: الثنـاء علـى هـؤالء األصـناف األربعـة ـ جعلـين اهللا وإيـاكم مـنهم ـ حيـث قـال عزوجـل

(( وحســن أولئــك .ومــن فوائــدها: أن الرفقــاء خيتلفــون ، مــنهم رفقــاء خــري ومــنهم رفقــاء شــر ؛ لقولــه هنــا: ))  رفيقــا

( مثـل الجلـيس السـوء كنـافخ الكيـر وقد حذر النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم مـن رفقـاء السـوء وقـال:  رفيقا ))

كــري ؟ يســتعمله احلــداد ، صــحيح يســتعمله أتعرفــون مــا ال إمــا أن يحــرق ثيابــك وإمــا أن تجــد منــه رائحــة كريهــة )

؛ القـدمي كمـا ذكـرت جلـد يكـون طرفـه احليـوان احلداد لكن كيف هو وما مادتـه ؟ كـري يصـنع مـن جلـد يكـون جلـد 

وأعاله يكـون واسـعا ويف أعـاله خشـبتان ينفتحـان ، إذا جلبـه فتحـه و ...  الذي يدخل على حمل النار يكون دقيقا

يــذهب إىل النــار فتجــد  هــو مملــوء هــواء أيــن يــذهب اهلــواء ؟إذا ط عليــه ، إذا ضــغط و مث يضــم هكــذا مث يضــغ اهلــواء

النار مشتدة اللهب ؛ نافخ الكري إما أن حيرق ثيابك وإما أن جتد منه رائحة كريهة خبـالف اجللـيس الصـاحل اجللـيس 

مث  د منـه رائحـة طيبـة .الصاحل فهو كحامل املسك إما أن يبيعك وإما أن يهـديك يعـين يعطيـك بـال مثـن وإمـا أن جتـ

املشـــار إليـــه مـــا ســـبق مـــن نعمـــة اهللا  (( ذلـــك الفضـــل مـــن اهللا وكفـــى بـــاهللا عليمـــا )) (( ذلـــك ))قـــال اهللا تعـــاىل: 

ســبحانه وتعـــاىل علــى هـــؤالء األصـــناف األربعــة الـــذين أنعـــم اهللا علــيهم نعمـــة يف الـــدنيا واآلخــرة ؛ ألن النعمـــة علـــى 

من الدنيا إىل اآلخـرة خبـالف إنعـام اهللا علـى غـريهم مـن أشـقياء عبـاد اهللا فإـا  هؤالء األصناف األربعة نعمة متصلة



(( الفضـل إذا املشـار إليـه مـا أنعـم اهللا بـه علـى هـؤالء األصـناف ؛  (( ذلـك ))نعمة يف الـدنيا خسـارة يف اآلخـرة ، 

املبتــداء ، ولــو جــاء  حيتمــل أن تكــون صــفة أو عطــف بيــان لــذا ؛ وحيتمــل أن تكــون خــرب مــن اهللا )) (( الفضــل ))

ضــمري الفصــل لتعـــني أن تكــون خــرب املبتـــداء ؛ فــاآلن لنــا يف إعراـــا وجهــان: الوجــه األول أن تكـــون ذلــك الفضـــل  

((  جــار وجمــرور خــرب مبتــداء ؛ وجيــوز أن تكــون ذا مبتــداء و (( مــن اهللا )) كلمــة واحــدة يعــين الصــفة واملوصــوف و

يعـين ال  (( ذلـك الفضـل مـن اهللا ))ال يف موضع نصب على احلـال ، حا (( من اهللا ))خربه ، ويكون  الفضل ))

مــن غــريه فهــم مل يكســبوا مــا كســبوا مــن املنزلــة العاليــة بأنفســهم بــل بفضــل مــن اهللا عزوجــل ؛ وهلــذا قــال النــيب عليــه 

ل فاإلنسـان ال يكتسـب الفضـائ ( اللهـم ال تكلنـي إال نفسـي وال إلـى أحـد غيـرك طرفـة عـين )الصالة والسـالم: 

هـذه الصـيغة  (( وكفـى بـاهللا عليمـا ))؛  بنفسه ولو وكل إىل نفسه هلان وذل وحرم ؛ ولكن الفضل مـن اهللا عزوجـل

فعل ماضي والباء حرف جر زائد ولفظ اجلاللـة فاعـل يعـين وكفـى اهللا (( كفى )) مبعىن التعجب وقيل يف إعراا إن 

منصــوبة علــى احلــال أي حــال كونــه عليمــا ؛ وصــلة هــذه اجلملــة مبــا قبلهــا  (( عليمــا ))شـهيدا ؛ وعلــى هــذا فتكــون 

بيـــان أن اهللا ســـبحانه وتعـــاىل مل يعـــط الفضـــل هلـــؤالء إال عـــن علـــم ، لـــيس هكـــذا جزافـــا بـــل اهللا أعلـــم حيـــث جيعـــل 

 ، فهـو سـبحانه وتعـاىل يعلـم رسالته وأعلم حيث جيعل الصالح وأعلم حيـث جيعـل العلـم وأعلـم حيـث جيعـل الرشـد

 احملل الذي هو أهل هلـذا الفضـل فيمنحـه إيـاه ، ويعلـم مـن لـيس بأهـل فيحرمـه ؛ هـذه وجـه صـلة اجلملـة مبـا قبلهـا .

يستفاد من هذه اآلية الكرميـة: بيـان نعمـة اهللا عزوجـل  . (( ذلك الفضل من اهللا وكفى باهللا عليما ))فوائد اآلية: 

ومــن فوائــدها: أن مــا  ووجهــه أن اهللا تفضــل علــيهم . ))(( ذلــك الفضــل مــن اهللا علــى هــؤالء األصــناف ؛ لقولــه: 

(( إنمــا أوتيتــه حيصــل لإلنســان مــن فضــل فإمنــا هــو مــن اهللا عزوجــل ال حبولــه وبقوتــه ؛ وهلــذا أهلــك اهللا الــذين قــالوا 

ومــن فوائــدها: احلــث علــى توجــه اإلنســان إىل ربــه يف ســؤال مطلوبــه ؛  ألن الفضــل بيــد اهللا . علــى علــم عنــدي ))

ومــن فوائــدها: بيــان ســعة علــم اهللا  أنــه إذا كــان الفضــل مــن اهللا فــال تســأل الفضــل إال ممــن بيــده الفضــل . وجهــه ؟

ومن فوائدها: تفويض األمر إىل اهللا وأن اهللا تعـاىل إذا فضـل أحـدا علـى  . (( وكفى باهللا عليما ))عزوجل ؛ لقوله: 

(( لـن نـؤمن حتـى نـؤتي مثـل مـا أوتـي رسـل اهللا ن أحد فاعلم أن ذلك عن علم ليس عبثا ؛ وهلذا ملا قـال املكـذبو 

ومـن فوائـدها وهـي  وأنـتم لسـتم أهـال بالرسـالة . (( اهللا أعلـم حيـث يجعـل رسـالته ))رد اهللا عليهم ، قال هلم:  ))

فائدة بعيدة بعـض الشـيء وهـي: بيـان أن جـنس العـرب أفضـل بـين آدم بعلـم اهللا ؛ وجهـه ؟ أن حممـدا عليـه الصـالة 

عباد اهللا ، أشرف البشر وكـان مـن العـرب فـدل ذلـك علـى أن جـنس العـريب أفضـل مـن اجلـنس غـري  والسالم أشرف

العــريب مــن بــين آدم ، وهــذا شــيء مشــاهد وتــدل عليــه أخالقهــم وآداــم ومــا حصــل هلــم مــن الفضــل العظــيم بنصــرة 

هـا متعـددة علـى أن جـنس هذا الدين ؛ وقد ذكـر شـيخ اإلسـالم رمحـه اهللا يف كتابـه " اقتضـاء صـراط املسـتقيم " أوج



(( يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فـانفروا ثبـات مث قال اهللا تعاىل:  العرب أفضل من اجلنس اآلخر من البشر .

اخلطــاب هنــا موجــه للمــؤمنني ، وإذا صــدر اهللا ســبحانه وتعــاىل اخلطــاب بيــاء النــداء دل هــذا  أو انفــروا جميعــا ))

 املخاطـب لـه فينـادى حـىت ينتبـه ؛ مث إن هـذا اخلطـاب موجـه إىل املـؤمنني ليـدل جدير أن يلىبعلى االهتمام به وأنه 

وأن خمالفته مـن نـواقص اإلميـان وقـد تكـون مـن نـواقض اإلميـان حسـب مـا أمـر على أن القيام به من مقتضى اإلميان 

فأرعهـا  الـذين آمنـوا ))(( يا أيهـا إذا مسعت اهللا يقول  " فيما نقل عنه واشتهر به ؛ قال ابن مسعود رضي اهللا عنه

مسعك ـ يعين استمع هلا جيدا ـ فإما خري تؤمر به وإما شـر تنهـى عنـه " وصـدق رمحـه اهللا إمـا خـري نـؤمر بـه وإمـا شـر 

(( يـا أيهـا الـذين آمنـوا إن كثيـرا مـن األحبـار والرهبـان ليـأكلون أمـوال ننهى عنه وإما خـرب حنـذر منـه مثـل قولـه: 

هـــذه مـــا فيهـــا أمـــر وال ـــي ؛ لكـــن فيهـــا التحـــذير مـــن طريقـــة هـــؤالء  ل اهللا ))النـــاس بالباطـــل ويصـــدون عـــن ســـبي

احلــذر يعــين  (( خــذوا حــذركم ))األحبــار والرهبــان الــذين يصــدون عــن ســبيل اهللا ويــأكلون أمــوال النــاس ؛ وقولــه: 

ومالئكتـــه (( مـــن كـــان عـــدوا هللا التخـــوف ؛ ممـــن ؟ يف األصـــل مـــن أعـــدائنا الكفـــار وال عـــدو للمـــؤمن إال الكـــافر 

 ورسله وجبريل وميكال فإن اهللا عدو للكافرين )) (( يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعـدوكم أوليـاء ))

فال عدو حقيقة للمؤمن إال الكافر والكـافر طبقـات ، الكـافر املصـرح بـالكفر أهـون مـن الكـافر املخبـئ للكفـر وهـو 

وكثـري  (( هـم العـدو فاحـذرهم ))ني اليت أنزهلا كاملة يف املنافقني قـال: املنافق ؛ وهلذا قال اهللا تعاىل يف سورة املنافق

كأنــه ال   )) فاحــذرهم (( هــم العــدوأــا مجلــة تفيــد احلصــر لتعريــف طرفيهــا  (( هــم العــدو ))مــنكم يعــرف كلمــة 

رف منهــا ؛ إذا عــدو للمســلمني إال املنــافقني ألن عــداوم ـ والعيــاذ بــاهللا ـ ال ميكــن أن يطلــع عليهــا وال ميكــن التعــ

خذوا حذركم من أعدائكم من املنافقني ومن الكافرين املصرحني بالكفر ومن الفاسقني الـذين يضـرونكم يف الوقـوع 

يف املعاصــي الــيت مــن الكفــر ومــن كــل أحــد يصــدهم عــن ديــن اهللا خــذوا حــذركم ؛ نأخــذ احلــذر مــن غــزو هــؤالء لنــا 

ومعلـوم اآلن أن أعـداء املسـلمني يغـزون املسـلمني بكـل سـالح  سواء كان بالسالح أو كان بالكفر أو كان باخللق ،

وينظرون السالح املناسب لألمة فيغزون به ، إذا كان من املناسـب لألمـة أن يغزوهـا بالسـالح فعلـوا وقـاتلوا وهـامجوا 

مل ميكـن بـأن   ، إذا كان غري ممكن نظروا ليغزونـا باألفكـار تنبـئ أفكـار حمرفـة إحلاديـة ، إذا أمكـنهم ذلـك فعلـوا ، إذا

كانــت األمــة علــى جانــب كبــري مــن الــوعي والتوحيــد واالرتبــاط بــاهللا عزوجــل قــالوا إذا نغــزو بطريــق ثالــث وهــو اخللــق 

فســلطوا عليهــا كــل مــا يفســد أخالقهــا مــن اــالت واإلذاعــات وغــري ذلــك ؛ وهلــذا اآلن أو انظــر مــاذا فعلــوا بالنــاس 

الدشوش وعن طريق األقمار ، األقمار املرسـلة والـدش مسـقل ؛ هـذه  بواسطة احملطات األفقية اليت تلتقط عن طريق

الدشوش أو هـذه األشـياء الـيت يبثوـا الشـك أـا ـ كمـا مسعنـا ومل نشـاهد واحلمـد هللا ـ لكـن كمـا مسعنـا أن فيهـا شـرا 

ا النـاس إال مـن عظيما ، وهم جيعلون فيهـا أشـياء مفيـدة ألـم يعلمـون أـا لـو كانـت مفسـدة مائـة يف املائـة مـا قبلهـ



؛ فنقـول هـذا الغـزو اآلن  زاغ قلبه ـ والعياذ باهللا ـ ؛ لكن جيعلون فيها أشياء مفيدة من أجـل أن يضـعوا احلـب للصـيد

غزو خلقي ورمبـا يكـون فيـه غـزو فكـري ، وأنـا أمسـع أحيانـا إذاعـة عاليـة صـافية مـن أحسـن مـا يكـون مـن اإلذاعـات 

ية ؛ لكـن احلمـد هللا كـل شـيء تـدعوه وهـو خـري أن شـريعتنا متضـمنة هلـا وأـا العامل وتبـث التنصـري ، الـدعوة للنصـران

ال حاجــة إىل دعــوة ــذا ؛ ألن الشــريعة اإلســالم واحلمــد هللا قــد تضــمنته وأكثــر ممــا عنــدهم ؛ فــأقول إن قولــه تعــاىل: 

ح أو ال ؟ يشــمل كـل مــا يكـون سـالحا علينــا ومعلـوم أننـا نأخــذ لكـل سـالح مــا يناسـبه ، صــ (( خـذوا حـذركم ))

" الــذي يناســب ســالح اخللقــي يناســبه أن يبصــر النــاس ويبــني هلــم العاقبــة الســيئة يف دمــار األخــالق وأنــه كمــا قيــل 

ويبـــني هلـــم مضـــار يف ســـوء األخـــالق ويف وإنمـــا األمـــم األخـــالق مـــا بقيـــت فـــإن هـــم ذهبـــت أخالقهـــم ذهبـــوا " 

لـيت تصـلهم بـاهللا وجتعـل اإلنسـان دائمـا مـع اهللا عزوجـل الفواحش وغريها ؛ يف األفكار يبني للناس العقيدة السليمة ا

؛ بقي علينا الغزو املسلح بالسالح ، البـد أن نعـد ،  يذكر اهللا تعاىل بقلبه ولسانه وجوارحه قائما قاعدا على جنب

م فصـار احلـذر خيتلـف قـد نقـول هلـؤالء القـو  (( وأعدوا لهم مـا اسـتطعتم مـن قـوة ))أن نعد العدة ؛ ألن اهللا قـال: 

تعلمـــوا العقيـــدة تعلمـــوا العلـــم النـــافع بثـــوه يف النـــاس وقـــد نقـــول هلـــؤالء القـــوم ختلقـــوا بـــاألخالق الفاضـــلة ، اجتنبـــوا 

السفاسه ، بينوا الناس عاقبة أخالق السيئة ؛ وقد نقول لقوم تعلموا السالح كيـف يصـنع كيـف يرسـل كيـف يتقبـل 

(( فــانفروا ثبــات أو  وحــذر كــل شــيء مبــا يناســبه . )) (( حــذركمبالســالح الــوارد علــيكم وهكــذا ؛ فاآليــة مطلقــة 

هذه قد يقول قائل إـا تعـني أن يكـون املـراد باحلـذر هنـا حـذر السـالح ؛ ولكنـه لـيس بـذلك ألن  انفروا جميعا ))

عطف املعىن على بعض أفراد العموم ال يقتضي التخصيص ، وهـذه قاعـدة مفيـدة ، عطـف املعـىن علـى بعـض أفـراد 

( قضـى تضـي التخصـيص ؛ فمـثال قـول الرسـول صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم بـل قـول جـابر يف الشـفعة: العموم ال يق

النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصـرفت الطـرق فـال شـفعة 

مل يقســم كــل شــيء فلــو إذا نظرنــا إىل أول احلــديث قضــى بالشــفعة يف كــل مــا مل يقســم ، قلنــا الشــفعة يف كــل مــا  )

ألن السـيارة مـا قسـمت ؛ ألـيس كـذلك ؟ يف كـل مـا مل يقسـم ؛ أبيع سيارة بيين وبني زيد على عمرو فلزيد الشـفعة 

، فإذا كان بيين وبني زيد سيارة وبعت نصييب على عمـرو فلزيـد احلـق أن يأخـذ هـذا الـذي بعـت علـى عمـرو يضـمه 

يبه بنصـــيب شـــريكه ؛ إذا وقعـــت احلـــدود وصـــرفت الطـــرق هـــذا إىل نصـــيبه ؛ ولـــذلك مسيـــت شـــفعة ألنـــه يشـــفع نصـــ

؛ ألــا هــي الــيت تكــون فيهــا احلــدود وهــي الــيت تصــرف فيهــا الطــرق ؛  يقتضــي أن يكــون املــراد مبــا مل يقســم األرض

وهلــذا اختلــف العلمــاء هــل الشــفعة يف كــل شــيء حــىت يف املنقــوالت أو يف العقــار فقــط ؛ والصــحيح العمــوم ؛ ألن 

(( والمطلقـات يتربصـن بأنفسـهن ثالثـة على بعض أفراد العموم ال يقتضي التخصـيص ؛ مثـال آخـر  عطف املعىن

قروء وال يحل لهن أن يكـتمن مـا خلـق اهللا فـي أرحـامكن إن كـن يـؤمن بـاهللا واليـوم اآلخـر وبعـولتهن أحـق فـي 



اآليــة الكرميــة تفيــد يف أوهلــا أن مجيــع املطلقــات ولــو البــوائن يرتبصــن بأنفســهن ثالثــة قــروء يعــين  ردهــن فــي ذلــك ))

ــــه:  ــــالث حــــيض إذا طلقــــت ؛ لكــــن قول ــــد املــــرأة ث ــــالث حــــيض ، تعت تقتضــــي أن يكــــون املــــراد  (( وبعــــولتهن ))ث

(( خصصـــه قولـــه:  )) (( والمطلقـــاتباملطلقــات مـــن ؟ الرجعيـــات دون البـــوائن ؛ فهــل نقـــول إن العمـــوم يف قولـــه: 

؟ وأن املــراد باملطلقـات الرجعيــات ؟ أو نقــول املطلقــات عامــة وعطــف املعــىن علــى بعــض أفــراد العمــوم  وبعــولتهن ))

ال يقتضي التخصيص ؟ الثاين ؛ وهلذا مجهور العلماء بل حكي إمجاعا علـى أن عـدة املطلقـة ولـو كانـت بائنـا ثالثـة 

اإلسـالم ابـن تيميـة رمحـه اهللا أن كـل امـرأة مفارقـة ال ميلـك زوجهـا الرجعـة فيهـا قروء ولو كانت بائنة ؛ وملا ... شـيخ 

؛ فعلــق القــول بــذلك علــى وجــود خمــالف ؛ فــامهني ؟ مــا فهمــتم ؛  افــإن عــدا حيضــة واحــدة قــال إال املطلقــة ثالثــ

ة ومـن خلعة واملفسـو شيخ اإلسالم عنده قاعدة يقول املرأة اليت فورقت وليس لزوجها عليها رجعة تعتد حبيض كاملخا

املطلقـة تبني فساد نكاحها وما أشبه ذلك ؛ واضح ؟ واملذهب ؟ البـد مـن ثـالث حـيض ؛ أورد عليـه املطلقـة ثالثـا 

ثالثا ليس لزوجها عليها رجعة فهل تعتـد حبيضـة أو بـثالث ؟ مقتضـى قاعدتـه بواحـدة ؛ لكنـه رمحـه اهللا علـق القـول 

إلنســان املتقــدم أن خيــالف اإلمجــاع املتقــدم وقــد ذكــر أنــه قــال بــه بعــض بــذلك علــى وجــوده قائــل بــه يعــين ال ميكــن ل

التـــابعني ؛ فـــأقول إن القاعـــدة الـــيت قعـــدناها إذا ذكـــر العـــام مث عطـــف املعـــىن علـــى بعـــض أفـــراده فهـــل يكـــون ذلـــك 

روا (( فــانفروا ثبــات أو انفــختصيصــا للعــام أو ال ؟ نقــول ال يكــون ، هــذا هــو القــول الصــحيح أنــه ال يكــون ؛ إذا 

يعـــين مـــن أعـــدائكم الـــذين يعـــادونكم  (( خـــذوا حـــذركم ))وإن كـــان ظـــاهر الســـياق يقتضـــي أن قولـــه:  جميعـــا ))

  بالسالح ؛ لكن نقول ذكر حكم بعض أفراد العام ال يقتضي التخصيص .

م إذا قلنـــا يـــا شـــيخ إن العـــدو األول لإلنســـان هـــو الشـــيطان فإنـــه جيـــري منـــه جمـــرى الـــدم والعـــدو الثـــاين هـــ الســـائل :

  املنافقني واليهود والنصارى ويضربون بالسالح وحنوها حىت خيف شرهم ، والثالث النفس ؟

أشــد عــداوة إال س . العــدو األول الشــيطان ، والثــاين املنــافقون والكفــار ؛ والثالــث ؟ نســيت الــنفس ، الــنف الشــيخ :

  . (( إن النفس ألمارة بالسوء إال من رحم ربي ))من رحم ريب 

ذكرنــا يــا شــيخ أن األقــوال يف إثبــات األســباب ونفيهــا طــرفني ووســط فكيــف الــذين نفــوا األســباب يــردون  الســائل :

  ؟ (( خذوا حذركم ... ))على هذه اآلية 

هم يقولون نعم خذوا احلذر لكن لو أخذت احلذر ال تنتفع حبـذرك إمنـا تنتفـع عنـد احلـذر ولـيس باحلـذر ،  الشيخ :

ما هي السبب ، يعين مثال إنسان كسالن ذهب يرتوش ألجل أن ينشـط وفعـال يقولون أسباب عالمة على الشيء 

وتـروش نشـط ، يقولـون مـا نشـط مــن أجـل الـرتوش نشـط عنـده ال بـه يعــين إن اهللا جعـل نشـاطا عنـد الـرتوش ولــيس 

ولكنـه انكسـر عنـد مماسـة  ينكسـر الزجـاج يقـول مـا انكسـر احلجـربالرتوش ؛ عنـدما ترمـي الزجـاج بـاحلجر وينكسـر 



  احلجر هلا ؛ هذا قول غري صحيح ما فيه شك .

 مـنكم جميعـا وإن انفـروا أو ثبات فانفروا حذركم خذوا آمنوا الذين أيها (( ياأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

 اهللا مـن فضـل أصـابكم شهيدا ولئن معهم أكن لم إذ علي اهللا أنعم قد قال مصيبة أصابتكم فإن ليبطئن لمن

  عظيما )) . فوزا فأفوز معهم كنت ليتني يا مودة وبينه بينكم تكن لم كأن ليقولن

وتقـدم الكــالم  (( يــا أيهـا الـذين آمنـوا خـذوا حـذركم ))أعـوذ بـاهللا مـن الشـيطان الـرجيم ؛ قـال اهللا تبـارك وتعـاىل: 

(( ؛ وقولـه:  انفـروا يعـين للقتـال يف سـبيل اهللا أي اخرجـوا(( فـانفروا ثبـات )) مث قـال:  على هذه اجلملة من اآلية .

مبعـىن متفـرقني قولـه:  (( ثبـات ))أي جمتمعـني ؛ والـذي دلنـا علـى أن  (( أو انفروا جميعـا ))أي متفـرقني  ثبات ))

أي  (( ثبــات ))حيــث قوبلــت ــذا ومقابــل الشــيء يكــون علــى ضــده يف املعــىن ، فمعــىن  (( أو انفــروا جميعــا ))

 انفــروا أو ثبــات فــانفروا حــذركم خــذوا آمنــوا الــذين أيهــا (( يــافوائــد اآليــة:  . (( أو انفــروا جميعــا ))متفــرقني 

يف هذه اآلية فوائد ؛ أوال: فضيلة اإلميان حيث اسـتحق أهلـه أن يوجـه إلـيهم اخلطـاب مـن اهللا عزوجـل  . جميعا ))

ذر ومن فوائدها: وجـوب أخـذ احلـذر مـن أعـداءنا ، وكـل عـدو يؤخـذ منـه احلـ . (( يا أيها الذين آمنوا ))؛ لقوله: 

فيمــا خيــاف منــه ؛ فالــذين يغزوننــا بالســالح نأخــذ احلــذر مــنهم بالســالح ، والــذين يغزوننــا باألفكــار نأخــذ احلــذر 

مــنهم بــالعلم ، و الـــذين يغزوننــا بــاألخالق نأخـــذ احلــذر مــنهم بـــالرتفع عــن سفاســف األخـــالق ، كــل عــدو يقابـــل 

كيسـا فطنـا ؛ وهلـذا جـاء يف احلـديث عـن النـيب   ومن فوائدها: أنه ينبغي بل جيـب علـى اإلنسـان أن يكـون بسالح .

( الكـيس مـن دان نفسـه وعمـل كـيس بينهـا الرسـول بـأن   ( المـؤمن كـيس فطـن )عليه الصالة والسالم أنـه قـال: 

هــل جيــوز أن تصــل بنــا الدرجــة إىل ســوء الظــن فــإن قــال قائــل:  يعــين ... ؛ فطــن عنــده حــذر .لمــا بعــد المــوت ) 

حلـذر ؟ قلنـا ال ، ال جيـوز أن نسـيء الظـن ملـن ظـاهره العدالـة كمـا قـال أهـل العلـم حيـرم بالغري ونقول هـذا مـن أخـذ ا

ومـن فوائـدها:  ؛ أما من كان ظاهره الفسـق فلنـا أن نأخـذ احلـذر منـه لـئال خيـدعنا .سلم ظاهره العدالة مبظن السوء 

ل: كيـف جنمـع بـني هـذا وبـني قولـه فإن قال قائـ وجوب النفور للجهاد يف سبيل اهللا سواء كنا جمتمعني أو متفرقني .

؟ قلنــا: اجلــواب أن هــؤالء  (( ومــا كــان المؤمنــون لينفــروا كافــة فلــو ال نفــر مــن كــل فرقــة مــنهم طائفــة ))تعــاىل: 

النافرين ينفرون سواء كانوا متفرقني أو مجاعة ؛  وعلى هذا فيكون األمر هنا ملن نفر حيث يـؤمرون بـالنفور متفـرقني 

ـــن ينفـــروا .بقـــوا  أو جمتمعـــني ؛ أمـــا مـــن ـــإن مث قـــال:  ليتفقهـــوا يف ديـــن اهللا فهـــؤالء ل (( وإن مـــنكم لمـــن ليبطـــئن ف

يف هـذه اآليـة المـان: الـالم األوىل " ملـن "  أصابتكم مصيبة قال قد أنعم اهللا علـي إذ لـم أكـن معهـم شـهيدا )).

والثــاين " ليبطــئن " فهــل مهــا الم االبتــداء ؟ اجلــواب: أمــا األوىل فهــي الم االبتــداء ألــا وقعــت يف اســم إن املــؤخر ؛ 

واقعـة يف جـواب القسـم ،  (( ليبطـئن ))التوكيـد ؛ أمـا الـالم الثـاين فهـي موطئـة للقسـم ؛ فقولـه: وتفيد أيش ؟ تفيد 



 (( فـــإن أصـــابتكم مصـــيبة ))لتقـــدير: وإن مـــنكم ملـــن واهللا ليبطـــئن ؛ فـــالالم هنـــا واقعـــة جبـــواب القســـم ؛ وقولـــه: وا

اجلملة شرطية والشرط فيها وجوابه ماض فعل ماض ، فهل نقول إنه جمزوم أو نقول إنـه مبـين يف حمـل اجلـزم ؟ الثـاين 

(( إذ لــم وقولــه:  (( قــال قــد أنعــم اهللا علــي ))وجوابــه:  (( أصــابتكم ))يعــين فعــل ماضــي مبــين ؛ وفعــل الشــرط 

أمـــا معـــىن اآليـــة يقـــول اهللا  إذ هنـــا للتعليـــل وليســـت ظرفـــا بـــل للتعليـــل يعـــين حيـــث مل أكـــن معهـــم شـــهيدا . أكـــن ))

يعـــين للـــذي يبطـــئن ، ومعـــىن  (( لمـــن ليبطـــئن ))مـــن هـــذه للتبعـــيض يعــين إن بعضـــكم  (( وإن مـــنكم ))عزوجــل: 

شــامال ملــن حيــذر غــريه  (( ليبطــئن ))طؤ ســواء دعــى غــريه أو دعــى نفســه ؛ فيكــون قولــه: يبطــئ أي يــدعوا إىل التبــا

عــن النفــور للقتــال ومــن حيــذر نفســه ويتهــاون حــىت يفــوت األوان ؛ هــذا الــذي بطــأ يتــأخر وال خيــرج للقتــال ، نتيجــة 

مصـــيبة يعـــين أصـــابكم القتـــال إمـــا أن تكـــون الغنيمـــة والغلبـــة والنصـــرة وإمـــا أن تكـــون العكـــس ؛ فهـــو إذا أصـــابتكم 

فيتضـمن كالمـه هـذا االفتخـار واالحتقـار ؛  (( قد أنعم اهللا علي إذ لم أكن معهم شـهيدا ))خذالن وهزمية قال: 

افتخار على من ؟ لنفسه أنه مل يشهد هلـذه املصـيبة ؛ واحتقـار ملـن أصـيبوا ـذه املصـيبة ؛ وهـذا غايـة مـا يكـون مـن 

قـول هـذا الكـالم كـأن مل يكـن بينـه وبيـنهم مـودة كأنـه مـن أبعـد النـاس عـنهم التباعد ، هذا الذي يقول وهو مـنهم ي

(( ولـئن أصـابكم  حني افتخـر بـأ، جنـا مـن املصـيبة الـيت أصـابتهم واحتقـر هـؤالء الـذين أصـيبوا وصـار كـاملوبخ هلـم .

لـــئن  (( يـــا ليتنــي كنـــت معهــم فـــأفوز فــوزا عظيمـــا ))كـــأن لــم تكـــن بيــنكم وبينـــه مــودة فضــل مـــن اهللا ليقــولن  

فيتمـىن علـى اهللا األمـاين  (( ليقولن يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيمـا ))أي نصر وغنيمة  أصابكم فضل ))

هـذه فيهـا شـاهد لقراءتنـا يف  (( كأن لم تكن بينكم وبينه مودة )) (( كأن لم تكن ))بعد أن فاته األمر ؛ وقوله: 

وكـأن إذا خفتـت أظـن قرأناهـا ؟ وقفنـا عليهـا ؟ طيـب إذا  ))(( كأن لم تكن النحو قبل ليلتني وهي ؟ ختفيف كأن 

يف حمــل رفــع خــرب كــان وامسهمــا ضــمري الشــأن  (( لــم تكــن بيــنكم وبينــه مــودة ))مجلــة  نرتكهــا حــىت نصــل إليهــا .

املودة هي خالص احلب يعين كأنه بعيد مـنكم لـيس بيـنكم وبيـنهم  مودة )) لم تكن بين (( كأنحمذوف ؛ وقوله: 

قـال   (( إذا أصـابتكم مصـيبة ))ارتبـاط ؛ وهـذه اجلملـة زعـم أكثـر املفسـرين بأـا مجلـة تعـود إىل احلـال األوىل وهـي 

 فيــه كــأن مل تكــن بيــنكم مــودة قــد أنعــم اهللا علــيكم ؛ لكــن هــذا لــيس بصــحيح وســيأيت إن شــاء اهللا بــاين ذلــك .

مجاعـــة مجعـــوا بـــني املغـــرب والعشـــاء مـــن أجـــل املطـــر ، وقصـــروا مجعـــوا وقصـــروا وهـــم يف البلـــد صـــحيح هـــذا ؟ اجلمـــع 

صــحيح والقصــر غــري صــحيح ؛ فقيــل هلــم إن هــذا ال جيــوز ، جيــب أن تصــلوا أربعــة فــبلغهم إمــامهم يف اليــوم الثــاين 

ا للـــركعتني الســـابقتني ، ســـبحان اهللا يعـــين تعـــدي وقـــال صـــلوا ركعتـــني إمتامـــا للـــركعتني الســـابقتني فصـــلوا ركعتـــني إمتامـــ

النـــاس يف الفتـــوى شـــيء عجيـــب ؛ فمـــا الواجـــب علـــيهم اآلن ؟ أن يصـــلوا العشـــاء أربعـــا ، الواجـــب اآلن أن يصـــلوا 

  العشاء أربعا ؛ وهذه واقعة ما هي فرضية واقعة فعال قبل البارحة .



 يــا مــودة وبينــه بيــنكم تكــن لــم كــأن ليقــولن اهللا مــن فضــل أصــابكم (( ولــئنأعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ؛ 

 فـي يقاتـل ومن باآلخرة الدنيا الحياة يشرون الذين اهللا سبيل في عظيما فليقاتل فوزا فأفوز معهم كنت ليتني

    . عظيما )) أجرا نؤتيه فسوف يغلب أو فيقتل اهللا سبيل

أيهـا الـذين آمنـوا خـذوا حـذركم فـانفروا ثبـات أو (( يـا أعـوذ بـاهللا مـن الشـيطان الـرجيم ؛ قـال اهللا تبـارك وتعـاىل: 

  انفروا جميعا )) .
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